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A 221. sorszámú Uszodamester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 810 01 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Uszodamester 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 
vagy iskolai előképzettség hiányában 

 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb 
szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
 
2.8. Szintvizsga: – 

 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 

 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 
3.1.2. 

5299 
Egyéb, máshova nem 
sorolható szolgáltatási 
foglalkozású 

Fürdőfelügyelő 
3.1.3. Fürdőüzemeltető 
3.1.4. Uszodamester 
3.1.5. Úszómester 
3.1.6. Szaunakezelő 

 
 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
Az uszodamester a fürdőszolgáltatás területén tevékenykedik, vendégfelügyeletet, életmentési feladatokat lát el. 
A fürdőszolgáltatás napi üzemvitelét biztosítja. Együttműködik a műszaki kiszolgáló személyzettel, és a 
fürdőszolgáltatás egyéb beosztású munkavállalóival. 
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A szakképesítés rendelkező képes: 
 

- medencéket, csúszdát, szaunát, gőzkamrát, szoláriumot és egyéb élménykamrát, élményelemeket 
üzemeltetni 

- ügyfélszolgálati tevékenységet ellátni 
- szolgáltatásokat értékesíteni 
- vízből menteni és elsősegélyt nyújtani 
- gondoskodni a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről 
- nyilvántartásokat vezetni 

 
 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. - - - 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11259-12 Uszodamesteri feladatok 
4.4. 11260-12 Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység 
4.5. 11261-12 Vízből mentés 
4.6. 11262-12 Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás 
4.7. 11263-12 Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem 
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
 
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11259-12 Uszodamesteri feladatok gyakorlati, szóbeli 
5.2.4. 

11260-12 
Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati 
tevékenység 

gyakorlati, szóbeli 

5.2.5. 11261-12 Vízből mentés gyakorlati, szóbeli 
5.2.6. 

11262-12 
Baleset-megelőzés, 
elsősegélynyújtás 

gyakorlati, szóbeli 

5.2.7. 
11263-12 

Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- 
és környezetvédelem 

gyakorlati, szóbeli 

5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
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5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 
 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: Fürdőüzemeltetés  
 
A vizsgafeladat ismertetése: A vízből mentés módozatainak bemutatása. Teendők újraélesztés, egyéb sérülés 
esetén. Medencék és vendégtéri berendezések üzemeltetése, a fürdőegység nyitás előtti, üzem közbeni, és zárás 
utáni teendői. (Medencetér, medencék, élményelemek, pihenők, vizes blokkok, biztonsági berendezések, 
eszközök ellenőrzése/működésének ellenőrzése, szükség szerinti indításuk, leállításuk, vízminőség ellenőrzése, 
pH, klórszint, vízhőmérséklet mérése.) 
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 90% 

 
 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: – 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 
 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Fürdőüzemeltetés 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott követelménymodulok témakörét tartalmazzák 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

 
 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:  
 
Sikertelennek tekintendő a vizsga, ha a gyakorlati vizsgatevékenység   „A vízből mentés módozatainak 
bemutatása. Teendők újraélesztés, egyéb sérülés esetén” feladatrészt a vizsgabizottság elégtelenre (1) értékeli.  
 

 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 
 A 
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6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Vízminőség vizsgáló készülék 
6.3. Vízhőfok mérő 
6.4. Személyi számítógép 
6.5. Szauna 
6.6. Gőzkamra 
6.7. Szolárium 
6.8. Csúszda 
6.9. Medence-porszívó 

6.10. Takarítógép 
6.11. Mentőrúd, mentőkötél, mentőöv 
6.12. Elsősegélynyújtó eszközök 
6.13. Élménymedence 
6.14. Úszómedence (min. 25 méteres) 
6.15. Fürdőmedence 
6.16. Savazáshoz szükséges védőruházat, egyéb védőeszközök 
6.17. Ambu baba 
6.18. Defibrillátor 

 
 

7. EGYEBEK 
 

 
Szakmai alkalmassági követelmények: 200 m folyamatos úszás, vegyes úszásnemekben, pihenés nélkül (gyors, 
hát, mell). Tárgy felhozatala medence aljáról segédeszköz nélkül (vízmélység 160-220 cm között). 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:  Magyar Fürdőszövetség (1146 
Budapest, Borostyán u. 1/b. Tel.: +3612202282) 
 


